
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  قــرار  
  
  

FCTC/COP6(26)  إعـــالن مــوسـكـــو  
  

التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن ضع في اعتباره ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تنص على أن يذ إ
  ؛الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان

  
بونتــا دل إيســت حــول تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة إعــالن اعتمــاد بشــأن  FCTC/COP4(5) رإاذ يشــير إلــى القــر و 

  ؛مكافحة التبغالصحة العالمية اإلطارية بشأن 
  

  ؛إعالن سولبشأن اعتماد   FCTC/COP5(5)القرارٕاذ يشير إلى و 
  

عتمـــدت فـــي المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة أُ اإلعالنـــات السياســـية التـــي وٕاذ يرحـــب ب
المعنــــي ، والمــــؤتمر العــــالمي ٢٠١٠نيســــان/ أبريــــل فــــي والــــذي ُعِقــــد الصــــحية ومكافحــــة األمــــراض غيــــر الســــارية 

، وكـذلك التقريـر النهـائي لمـؤتمر األمـم ٢٠١١أكتـوبر تشـرين األول/ د فـي قِ بالمحددات االجتماعية للصحة الذي عُ 
، وقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن ٢٠١٢ / يونيــوي حزيــرانُعِقــد فــالمتحــدة للتنميــة المســتدامة، الــذي 

 ؛٢٠١٢يوليـــو تمـــوز/ د فـــي ِمـــي اعتُ ذمكافحـــة التبـــغ، الـــفيمـــا يخـــص االتســـاق علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم المتحـــدة 
ـــــانو  ـــــع السياســـــات، بي ـــــي جمي ـــــرار ٢٠١٣ هلســـــنكي بشـــــأن دمـــــج الصـــــحة ف الصـــــادر عـــــن  ١٠-٦٦ج ص ع؛ والق

الرصـــــد العــــالمي الشــــامل للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســـــارية إطــــار اعتمــــاد الصــــحة العالميــــة، بشــــأن  منظمــــة
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة الصــادر عــن  A/RES/66/2؛ والقــرار ٢٠١٣ ،ومكافحتهــا

  ؛٢٠١٤، ومكافحتها )غير الساريةغير المعدية (من األمراض 
  

  وٕاذ يشير إلى أن استهالك التبغ هو ليس من الحقوق وٕانما إدمان؛
  

  ؛اتفاقية المنظمة اإلطاريةالتقدم العالمي المحرز في تنفيذ بشأن أمانة االتفاقية وٕاذ يحيط علمًا بتقرير 
  

  مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ:
  
  : ما يلي يالحظ  -١

لحــــد مــــن عــــبء األمــــراض عامــــل أساســــي فــــي ا اون الــــدولي بشــــأن مكافحــــة التبــــغ هــــوالتعــــأن   )١(
  السارية ككل؛  غير
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الحـــق فـــي تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ومبادئهـــا التوجيهيـــة وبروتوكوالتهـــا يســـّهل إعمـــال أن   )٢(
القانون الدولي والتشريعات الوطنية للغالبية  الُمعترف به في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

  ؛العظمى من الدول

علـــى الصـــعيدين لمنظمـــة اإلطاريـــة التـــي تشـــترطها اتفاقيـــة االهـــدف مـــن تـــدابير مكافحـــة التبـــغ أن   )٣(
  ؛وبدء انحساره التبغ وقف داء الدولي والوطني هو

   ؛تعاطي التبغناجمة عن األمراض الأن فئات السكان األكثر ضعفًا تتحمل أثقل أعباء   )٤(

دامة االعتماد على التبـغ والتشـجيع علـى جديدة إل طرق ستكشافتعكف على ا شركات التبغ أن   )٥(
ـــه ٕاضـــفاء طـــابع العصـــرانية والتكنولوجيـــا و  النيكـــوتيننظـــم إليصـــال منتجـــات تبـــغ جديـــدة و  وتطـــوير تعاطي

  ؛واالبتكار عليها
  
  :إلى القيام بما يلي األطراف يدعو  -٢

الغايــة العالميــة االختياريــة المتمثلــة فــي  قصــد بلــوغ التعــاون بشــأن مكافحــة التبــغ بأن توثّــق عــرى   )١(
بــين األشــخاص الــذين يبلغــون بالوقــت الــراهن ٪ فــي انتشــار تعــاطي التبــغ ٣٠تحقيــق خفــض نســبي قــدره 

آليــة و  ، وذلــك مــن خــالل آليــات اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة٢٠٢٥عامــًا مــن العمــر فــأكثر بحلــول عــام  ١٥
  ؛ومكافحتهااض غير السارية ألمر ة المعنية بالوقاية من االتنسيق العالمي

هــا ، بمــا فيالســكانفئــات  ،مكافحــة التبــغالوطنيــة لتــدابير عــرض تنفيــذها للم، فــي تحديــداً  أن تراعــي  )٢(
ــــة األقليــــات المراهقــــون وجماعــــات النســــاء واألطفــــال و  ــــاحيتين االجتماعي والجماعــــات األقــــل حّظــــًا مــــن الن

تبــذلها دوائــر صــناعة التبــغ فــي مجــال تجنيــد واالقتصــادية المعرضــون بوجــه خــاص لخطــر الجهــود التــي 
  ؛المتعاطين وٕادامة تعاطيهم

وخطــط وبــرامج وطنيــة تقّدميــة وشــاملة ومتعــددة القطاعــات اســتراتيجيات أن تواظــب علــى اعتمــاد   )٣(
، تحقيق األغـراض الشـاملة التفاقيـة المنظمـة اإلطاريـةإلى تهدف  بحيث مكافحة التبغومتجاوبة في ميدان 

   ؛البرامج على المستوى الدوليتنفيذ تلك الدعم لوقت نفسه وتقدم في ال

خطوات أن تتخذ ، و وتعاطي التبغ والنيكوتين التبغمن منتجات   جديدةال شكالاألرصد تولي تأن   )٤(
وتقييـد تصـنيعها والتـرويج  حظـروانتشارها عـن طريـق المنتجات التقليل ألدنى حد من طرح تلك رامية إلى 
  ها؛توجيهية وبروتوكوالتومبادئها الارية المنظمة اإلط النحو المنصوص عليه في اتفاقيةعلى لها وبيعها 

آليـات علـى المسـتويات الوطنيـة، ودمـج تنفيـذًا كـامًال اإلطاريـة المنظمـة تنفيـذ اتفاقيـة وتيـرة سريع ت  )٥(
  لتبغ؛االتصدي لوباء موضوع لتحديات الجديدة والناشئة في التصدي للرصد والتقييم وتدابير ا

من  وسائل أخرىباإلطارية أو المنظمة اتفاقية بواسطة منصة معلومات أفضل الممارسات تقاسم   )٦(
  .ةاالتفاقيتنفيذ كبرى المواجهة في لتحديات الأجل التصدي ل

  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
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